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FAMILIENIEUWS 
 

 Remi Meskens, echtgenoot van Louise De Plecker, 
vader van KWB’er Marc Meskens 
 

Leontine Thomas, echtgenote van Marcel Van Buggenhout 
schoonzus van KWB’ers René Van Buggenhout en Ivo Abbeloos (St. 
Janstraat) 
 
Ingrid Schelkens, echtgenote van Jozef Jochmans 
schoonzus van KWB’er Patrick Jochmans 
 
KWB’er Arthur Vandeperre, echtgenoot van Agnes De Groef, 
vader van KWB’er Herman Vandeperre. 
 
KWB’er Pascal Moens, echtgenoot van Clementine Van den Borre 
schoonbroer van KWB’er Jozef Van den Borre 
oom van KWB’ers Nico Van den Borre en Sandy Harzé 
 

 

†   IN MEMORIAM ARTHUR VANDEPERRE 
 

 

Met deze Arthur verliezen we een 
joviale, vriendelijke man die met heel 
veel humor door het leven ging. Arthur 
was in de jaren 70 en 80 een 
voortrekker in onze KWB beweging. Hij 
startte met de sportgroep in KWB 
samen met nog enkele sportievelingen. 
Vooral de volleybal kreeg een stevige 
opflakkering. Arthur wist alles met de 
groep op een voortreffelijke manier te 
organiseren met de leuze in het 
achterhoofd ‘iedereen kan/mag 
meedoen met zijn talenten’. De schaal 
deken Kemps, een intern 
volleybaltornooi met zowat 50 
deelnemers die wekelijks in de turnzaal 
van de broederschool op de Markt hun 
volleybalkunsten lieten zien. 

De vroegere fietsrally, de kaartavonden werden ook door deze dynamische groep 
georganiseerd. Arthur was een geliefd man, steeds bereid te helpen. Als een goede 
vakman, hij was vloerder, was ook hij diegene die in het KWB lokaal de vloer legde. 
De kaartnamiddagen op woensdagnamiddag kwamen er ook op zijn aanvraag. 
Marcel ging nog regelmatig kaarten met Arthur, want kaarten was zijn hobby. Luc, zijn 
wijkmeester ging voor corona regelmatig op bezoek. Arthur droeg met veel moed zijn 
ziekte zeker met de hulp van zijn vrouw Agnes en zijn kinderen. KWB verliest een 
voortrekker en een man met een enorm doorzettingsvermogen. Bedankt Arthur. 
  

 



†   IN MEMORIAM PASCAL MOENS 
 
Pascal, was een bekende figuur in 

Merchtem vooral omdat hij als postbode 

jarenlang op een zeer punctuele en stipte 

manier zijn taak verzorgde. Hij deed zijn 

werk met veel liefde en met een 

gedrevenheid om de mensen van zijn 

postronde zo goed mogelijk te bedienen. 

Dat bleef hem bij na zijn pensionering, 

want hoeveel uitnodigingen heeft hij niet 

bij de mensen bedeeld. 

Pascal was zeer actief in het parochiaal 

leven. Hij deed jarenlang dienst als 

koster in onze kerk bij het klaarzetten van 

begrafenissen en misvieringen en hij 

hielp bij de kuisploeg van de kerk Als 

plaatselijk bestuurslid van het ACV had 

hij zijn verdienste door zijn sociale 

bewogenheid Je kon altijd op Pascal 

beroep doen, hij was bereid om een hand 

toe te steken. Zijn inzet in Ziekenzorg, nu 

Samana, en voor de Broederschap van 

O.L.Vrouw, werd sterk geapprecieerd.  

 
 

Pascal schreef zich als lid bij KWB in 2001. Regelmatig kwam hij samen met zijn 

vrouw Clementine naar het KWB lokaal op zondagvoormiddag voor wat vrienden te 

ontmoeten bij een gezellige babbel. We zullen Pascal ons blijven herinneren als een 

joviale en vriendelijke man. Pascal had een zeer goede band met zijn wijkmeester 

Luc VS   Onze oprechte deelneming aan de familie. 
 

 

 

 

Als je van iemand houdt 
 

Als je van iemand houdt en je bent door de dood van elkaar gescheiden, 

dan is er op de wereld niets en niemand die de leegte van de afwezigheid kan vullen. 

Probeer het maar niet, want het zal je nooit lukken. 

Aanvaard liever het gemis dat je is overkomen. 

Dat klinkt hard, maar het is ook een grote troost, 

want zolang de leegte werkelijk leeg blijft, 

blijf je daardoor met elkaar verbonden. 

Zeg niet: “God zal de leegte vullen”, want – geloof me – dat doet Hij niet. 
 

Dietrich Bonhoeffer 

  



 

 

Verkiezingskoorts 

 
Om de 2 jaar wordt er gewoontegetrouw een nieuw bestuur gekozen bij KWB 
Merchtem. Zo ook dit jaar en dat was op 30 april 2021… gepland. Het had 
waarschijnlijk iets unieks geweest om dit online te doen. Toch hebben we gekozen om 
deze verkiezing uit te stellen naar de maand september. 
 
Er kan geen verkiezing doorgaan als er geen kandidaten zijn, daarom de volgende 
oproep. Wie durft het aan om zijn creativiteit, gedrevenheid en/of teamgeest te 
gebruiken in een 10 koppig bestuur? Geef een seintje aan steve@kwbmerchtem.be 
(Ook als je twijfelt en/of vragen hebt). 
 
Normaal worden de bestuursleden gekozen door de wijkmeesters, vanaf dit jaar zal 
elk lid de mogelijkheid krijgen om te komen stemmen.  
Noteer alvast vrijdag 3 september 2021 in je agenda. 
 
Wist je dat… 
 

 Het maar voor 2 jaar is…minimum… 
 Het veel leuker is dan de vergaderingen op je werk. 
 Het is meewerken aan een sociale beweging. 
 Je inzet geeft zeker en vast voldoening 
 Je geen beter uitvlucht kan vinden om s avonds buiten te mogen… 
 Er op deze vergadering meer mag gedronken worden dan water of koffie… 
 Er al eens ‘lijm’ aan de toog hangt na de vergadering 

Steve 
 
 

 

MEIMAAND – MARIAMAAND -MOEDERDAG … 
 

Moeder zijn 
 

Liefhebben, geloven in het leven; 
antwoorden op vele vragen, dromen raden. 

Bewonderen, begeesteren, zien groeien. 
Pijn in je hart verbergen, teleurstelling verdoezelen, 
eerbiedigen, niet kwetsen, niet alles willen weten, 

veel zien en nog meer zwijgen. 
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Kwb geocaching 

 

 

Vertrek aan KWB lokaal waar we de 1e QR code moesten zoeken, scannen en dan 
start van de geocaching tocht. Het weer zat mee en in ons groepje zat de sfeer er 
meteen in. 
 
Telkens we in de buurt van de volgende QR kwamen waren we al aan het zoeken 
naar een opvallende steen, mooie houtstronk, paal, …. Goed zoeken is de 
boodschap! Je ontdekt veel nieuwe wegjes en ziet mooie natuur… 
 
Alles goed noteren is een must want dat kan nuttig zijn. 
Een keer vonden we de verstopplaats niet, dan hebben we de tiplijn gebeld Luc VC. 
 
Tot slot wil ik zeggen dat beide tochten van ongeveer 25 km de moeite waard zijn, 
een uitdaging voor jong en oud. 
Grtjs  
Patrick VW 
 

Deze activiteit wordt nog met een maand verlengd tot eind mei 

 

 

 

 

Heel goed nieuws van het bestuur van het KWB lokaal. 

Hallo mannen, nieuws heet van de naald…!! 

Deze week werd de tent over de petanque banen van het KWB-
lokaal afgebroken door vier stoere mannen (wel al een beetje op 

leeftijd) 😉. Maar ze hebben het met veel deugd en enthousiasme 

gedaan. Ondertussen ligt de tent terug veilig opgeborgen bij de 
familie Dours op Breestraten; 
 
Bij een goede pint werd daar afgesproken en beslist om het terras aan het 
KWB-lokaal terug open te stellen op zondag 16 mei.  
 
Maar we houden ons perfect aan de regels. Alles gebeurt buiten onder de grote 
parasols en onder de veranda. Het bier, de frisdrank en de koffie word besteld en de 
tapploeg zorgt voor de bediening. In ieder geval het bier is al besteld. Per tafel 
schuiven we aan met maximum 4 personen. 
Ik snak ernaar om terug de vrienden te ontmoeten voor een gezellige babbel, jij ook? 

Nieuws van Hugo Willems, verantwoordelijke lokaal. 

  

 
 

 



GEBOREN 
 

 KWB’er Dries De Baerdemaeker en zijn vrouwke Sigrid mochten hun derde 
zoon FON verwelkomen. Proficiat. 

 KWB’er Stijn Ringoot en zijn vrouw Eline kregen met de geboorte van ANNE 
een zusje voor grote broer Wout. 

 In het gezin van KWB’er Tijl Vanden Meersch en Tina is een zoontje geboren, 
KASPER. Broertje Wannes is superblijk met zijn nieuwe speelkameraad, al 
zal hij nog wat geduld moeten hebben. 
 

OPA  
 

 Bij KWB’er Herman Vander Straeten staat de teller van het aantal 
kleinkinderen met de geboorte van FON op 13. Proficiat Herman, je zal nog 
lekker kunnen koken voor die vrolijke bende. 

 KWB’er Luc Ringoot loopt er ook fier bij met de geboorte van kleindochter 
ANNE. 

 Een gelukkige en fier-ogende KWB’er Renaat Moyson kwam met de 
aankondiging van de geboorte van zijn kleinzoon VIC. Onze KWB 
gelukwensen aan peter Renaat en Mia, de ouders Dennis en Lien en aan de 
speelkameraad van Vic, grote broer Staf. 

 

GOUDEN BRUILOFT  
 

 In juni vieren KWB’er Luc Van Schuerbeeck en zijn vrouw Magda Biesemans 
hun gouden jubileum. Proficiat en we wensen hen nog vele jaren samen in 
een goede gezondheid 

 Wegens de beperkingen die werden opgelegd door de privacy krijgen we noch 
van de gemeente noch van de parochie lijsten met de namen van KWB’ers die 
hun 50ste, 60ste of …. Huwelijksverjaardag vieren en dat is jammer want we 
willen voor iedereen dezelfde eer betuigen die hen toekomt door een 
vermelding in onze Kleine Raak. Daarom help ons en laat het zelf weten of 
geef een seintje wanneer iemand van onze beweging aan de beurt is.  

 

VADERDAG  
 

Op zondag 13 juni wordt vader gevierd. Hopelijk kan dit in ons vertrouwde KWB-
lokaal. De rol van vader zijn heeft de laatste jaren serieuze veranderingen ondergaan. 
De nieuwe man heeft zich aangepast aan de veranderde levensomstandigheden. 
Een potje koken, een dweil slaan, de kinderen in 
bad stoppen, helpen bij een huistaak, ….(en vul 
zelf maar aan)  wordt het normale doen in een 
hedendaags gezin. En vaderschapsverlof is een 
gewoon recht geworden. Dit alles maakt het vader 
zijn boeiend en verdient elke man een pluim.  

  



De paashaas is teruggevonden… 
 

 Deze paastocht en het verhaal werd door 45 gezinnen gevolgd, waarvan 10% 
KWB lid is. 

 In heel Vlaanderen hebben ongeveer 10 000 gezinnen deelgenomen. 

 Het minder goede weer heeft zijn weerslag gehad op het deelnemersaantal. 

 Na enkele dagen lag er al een bord in de Molenbeek maar wonderbaarlijk lag 
het te dobberen ter hoogte van het volgende bord een kleine kilometer verder. 

 De lustige wandelaars met veel plezier de wandeling hebben uitgestippeld, 
waarvoor dank! 

 De geocaching eigenlijk paaseieren zoeken is voor volwassenen. Dus een 
aanrader voor groot en klein! 

 

 

 
 
Met papa Pauwel veilig op zoek 
naar de paashaas, leuk toch. 
Of leerde Pauwel zijn dochtertje vlaggen 
roven? 

 
 

 

 

Petanque, petank, 

peetang,… 
 
Het is al zo lang geleden dat men 
niet meer weet hoe men het 
schrijft… 
Goed nieuws! Vanaf donderdag 20 
mei, 19.30 u. is het zo ver. We 
kunnen weer een balletje gooien. 
Iedereen welkom, leek of prof, het 
mag/kan allemaal.  

 
Het zal wel nog efkes volgens de ‘befaamde regels’ zijn maar als we het nieuws 
mogen geloven, komt er nog een mooie zomer aan: 
 

 Hou 1,5 m afstand 

 Haal zelf geen drank in het lokaal en zet je neer bij het zwelgen 

 Raak alleen je eigen petanqueballen aan, ook het bijballetje (cochonette)… 

 Na gebruik, ballen en handen ontsmetten… 
 
Dit alles natuurlijk onder voorbehoud van verstrengingen maar dat wordt tijdig 
gecommuniceerd. 



Op weg naar hoop! verslag online bezinningsmoment op Palmzondag 
 

De mogelijkheden om activiteiten, buiten wandelen en fietsen, te organiseren liggen 
niet voor de hand en toch wou KWB tijdens deze vastenperiode iets zinsvols 
aanbieden aan de leden. Met de Goede Week en Pasen in het verschiet werd voor dit 
initiatief gekozen met als thema ‘op weg naar hoop’.  
 
Op Palmzondag 28 maart hield KWB Merchtem een online bezinningsmoment. Zeven 
op voorhand gevraagde KWB’ers deden hun verhaal of lazen een inspirerende tekst 
voor. Tussen de teksten door werd er aangepaste muziek en videobeelden 
geprojecteerd.  
 
Hedwig zorgde voor een passende inleiding waarin zowel: ‘De lente, de corona-
epidemie en de Vasten’ aan bod kwamen. Herman mocht de spits afbijten met een 
inspirerende tekst waar we vooral het volgende willen uit meegeven ‘Wie zijn we? 
Waar en met wie leven wij? De mens is een sociaal wezen – en als KWB’er voelen 
we met onze vingertoppen aan dat de mens diep afhankelijk is van anderen. Met 
het lied You’ll never walk alone van Gerry & the pacemakers werd meteen de toon 
gezet. 
 
Stijn, net vader geworden van Anne, vertelde over geboren worden en hoe we uitkijken 
naar nieuw leven. Hij koos voor het lied Adem van Yevgueni. 
 
Marc haalde zijn inbreng uit de vastenkalender ‘allen geschapen naar Gods beeld en 
gelijkenis’ en ‘allemaal broers en zussen van elkaar’. Hij citeerde hierbij teksten uit de 
Bijbel. Hij sloot zijn bezinning af met een lied van Sinead O'Connor Prayer of St 
Francis of Assisi (1997) dat nauw aansloot bij het gebed van Sint Franciscus.  
 
Joke had het over vertrouwen, talenten en durf. Sommigen laten snel blijken over 
welke talenten ze beschikken en durven snel hun gedacht zeggen. Anderen hebben 
het moeilijk om uit te komen voor wie ze zijn en wat ze allemaal kunnen. Met het lied 
van Bart Peeters ‘Genstertje’ werd dit verhaal afgesloten. 
 
Luc vond zijn inbreng bij een tekst van Hans Stolp ‘het lied van de troost’ met o.a. 
‘voel maar en weet: ik ga de weg die gij gaat, en ik vang je op als je struikelt’. Luc 
besloot zijn verhaal met het lied ‘Mag ik dan bij jou’ van Claudia de Breij. 
 
Mieke en Gert, vertelden over bijna onwaarschijnlijk, aangrijpend en beklijvend 
verrijzenisverhaal van hun adoptiezoon Jan die na jaren in contact is gekomen met zijn 
biologische moeder in Uganda. Jan heeft nu twee moeders en allen zijn uitermate 
tevreden met dit verrijzenisverhaal.  
 
Norbert bleef in zijn tekst ook bij verrijzenis. Verrijzenis kan overal gebeuren waar 
mensen begrip tonen voor elkaar, in pijn, onmenselijkheid, gepest worden, apartheid 
tegen kleur of geaardheid, onrechtvaardigheid. Als het verhaal van Jezus van 
Nazareth een deel wordt van ons leven dan kan Zijn verrijzenis de geboorte betekenen 
van ons thema ‘op weg naar hoop’. Met het lied ‘kan het niet alleen’ van Stef Bos 
werd deze tekst afgerond. 
  



Tot slot kregen we het ‘Hallelujah’ gezongen door Natalia & Gabriel Rios  
De verscheidenheid in de teksten en bovenal de inhoud ervan werd door de online-
volgers oprecht als ’deugddoend warm en pakkend’ beoordeeld en velen spraken 
hun waardering uit voor dit initiatief. 
Heel veel dank aan Wouter die technisch verantwoordelijk was en zowel teksten, 
liedjes als videobeelden wist prachtig aan elkaar te binden. 

Norbert 

 

 
Enkele deelnemers 

 
 
Vertaling van Prayer of St. Francis of Assisi 

 

Heer, maak van mij een werktuig van uw vrede 

Waar haat is, laat me dan liefde zaaien 

Waar letsel is, vergiffenis 

Waar twijfel is, vertrouwen 

Waar wanhoop is, hoop 

Waar duisternis is, licht 

En waar er verdriet is, vreugde 

 

Oh goddelijke meester, zorg ervoor dat ik 

Niet meer verlang om getroost te worden dan om zelf te troosten 

Dat ik net zozeer begrepen word als ik zelf begrijp 

Dat men mij net zozeer liefheeft als ik zelf liefheb 

Het is namelijk vanwege het geven dat wij mogen ontvangen 

Het is vanwege het vergeven dat we vergeven worden 

En het is vanwege het doodgaan dat we in het eeuwige leven geboren worden 

 
Sinead O'Connor Prayer of St Francis of Assisi (1997) 

  



KWB alles op wieltjes!  
 
 
Heb je zin om met je gezin of bubbel een fijne zondag te beleven, dan is dit iets voor 

jullie!  
 

Weet je het nog… de fietsrally van een paar jaar geleden. Wel dit jaar willen  we 

deze in ere herstellen. Weliswaar in een coronaveilige versie. 

Het concept: een gezinsvriendelijke uitgepijlde fietstocht (max 20 km) met onderweg 

(naar gelang wat corona ons toelaat) verschillende tussenstops.  
 

- om een spelletje te doen 

- een vraag te beantwoorden  

- een raadsel op te lossen 

- een ijsje te eten 

- iets te drinken 

- ……………………. 

Kortom we maken er een gezellige boel van waar “ontspanning centraal staat”. 

We vertrekken tussen 13.30 u. en 15 u.  

De bedoeling is dat iedereen terug is in Sint Donatus, ten laatste om 17.30 u. 

 

Heb jij geen zijn in een fietstocht. Geen probleem.  

Ook voor de kinderen is er een groot grasplein en wat speeltoestellen. 

We maken een groot coronavrij terras waar je gerust een pintje kan komen drinken. 

 

We proberen ook vanaf 17u. iets van eten te voorzien. Wat het zal worden weten we 

nog niet. Dat zal afhangen van de mogelijkheden die we in juni hebben.  

In een nieuwsbrief informeren we jullie zeker over de mogelijkheden 

 

Welkom op zondag 27 juni 2021 in Sint-Donatus school, Maurits Sacréstraat 

42 te Merchtem. 

 We vragen 3 euro per deelnemer, een ijsje en drankje onderweg zijn 

inbegrepen. 

 We voorzien ook een pechdienst.  

 Nodig gerust je vrienden en familie uit, iedereen is welkom!  

 We maken er samen een top KWB gezinsactiviteit van! 

Meer info: wouter.kemels@kwbmerchtem.be 052/376433 of  

0473 820660 

☺ 
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KWB Fietstocht voor mannen vrijdag 9 juli 2021  
 

Op vrijdag 9 juli 2021 om 19 u. stipt aan de werkman starten we voor 

onze jaarlijkse fietstocht. Het wordt traditiegetrouw een tochtje van 

ongeveer 30 km.  

We houden er een rustig tempo op na, zodat iedereen kan meefietsen. 

 

We proberen zoveel mogelijk autoluwe straten te nemen en onderweg 

wordt er uitgekeken naar een stopplaats om de nodige energie bij te 

tanken. 

 

Na de fietstocht eten we een hapje en drinken we een pintje in het KWB-

lokaal (naargelang wat kan met de geldende coronamaatregelen). 

 

Gelieve door te geven indien je meefietst. Met corona in ons achterhoofd 

zouden we toch graag een idee hebben van het aantal deelnemers. Zo 

kunnen we de nodige maatregelen nemen (ook op onze stopplaats)  

Indien je op het laatste ogenblik beslist om mee te gaan mailen naar: 

luc.vancampenhout1@gmail.com,  of tel 0498 570383 voor woensdag 7 

juli 2021  

 

Tot dan 

 
 

 

 

AGENDA 
 

 Geocaching tot eind mei. Start KWB-lokaal. 

 Zondag 16 mei: coronavrije opening KWB-lokaal. 

 Vanaf 20 donderdag 20 mei : petanque om 19.30 u. 

 Vrijdag 11 juni: wijnwandeling 

 Zondag 27 juni : met KWB alles op wieltjes. 

 Vrijdag 9 juli : avondfietstocht voor mannen. 

 Zaterdag 5 juni : fietsdag van ongeveer 100 km. 
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VLAGGENROOF! 
 
Het doet veel deugd te zien dat in deze tijd er toch verbondenheid kan gecreëerd 
worden en dat met een simpele vlag! Mee gezogen worden in beleving door 
berichtjes en foto’s, straf! Proficiat aan de rovers en natuurlijk dikke duim aan Luc! 
Luc, goed georganiseerd! Het was een leuke belevenis voor mijn eerste activiteit bij 
KWB Merchtem! Ook die van ons was mij vaak aan ‘t oppoeieren om te gaan roven! 

Proficiat aan de organisatie! 🎊🎉 
Hallo, het verdikt is gevallen, de VAR heeft beslist, eerst en vooral enkele cijfers de 
vlag is tijdens de voorbije 2 weken maar liefst 222 maal van plaats verhuisd, , met 
waarschijnlijk het dubbele aan foto's verstuurd , waarvoor dank, de VAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plekje waar ik dikwijls tot rust kom. En hangt hier toch de vlag niet zeker. Mooi 
meegenomen. Niet gepikt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

▲  ◄    
Wat een mooie 
gezinsactiviteit.  
Zeker volgend jaar terug 
doen!! 
 
 
 



KWB wijnwandeling vrijdag 11 juni 2021 

 

Waar we vertrekken en met hoeveel we in een 
(bubbel) groep mogen is nog niet zeker. 
Coronagewijs kan er nog veel veranderen. Meer info 
zal je krijgen in een volgende nieuwsbrief. Ben je reeds 

ingeschreven dan bezorgen we je de informatie ook persoonlijk per mail, 
per telefoon of briefje in de bus. 

 
We wandelen voor een inspirerend tochtje van 5 km langs mooie autoluwe 
en landelijke wegen.  
Het concept is intussen gekend. 
Onderweg genieten we van de natuur, gekruid met een toffe, 
deugddoende babbel in fijn gezelschap. Op onze stopplaatsen proeven 
we van een glaasje wijn vergezeld van een bijpassend hapje en een mooi 
tekstje, dat we daarna samen kunnen bespreken. Deze tekstjes geven ons 
inspiratie, stof tot nadenken,.... gedurende de wandeling. De afwisseling 
van inspirerend tekstje en een ludiek moment kruid deze wandeling. 

 
En lust je geen wijn….. geen probleem,  

ook jij bent van harte welkom   
 

Vooraf inschrijven is verplicht. Je kan er eventueel ook bij vermelden 
met wie je in de bubbel wil stappen. Voorlopig houden we het op groepen 
van max 10 personen. 
Inschrijven: wouter.kemels@kwbmerchtem.be of 052 376433, 0473 
820660. 
De deelnameprijs bedraagt 6 euro (ter plaatse te betalen) 
Vertrek om 19.30 u. Ons stalen ros kunnen we op de vertrekplaats veilig 
stallen.  
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